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KLUBBENS NAVN: VESTJYSK MOTORVETERAN KLUB, 
FORKORTET VMK. 

KLUBBENS ADRESSE: FORMANDENS ADRESSE

VMK's HJEMMESIDE: www.vmklub.dk
Facebook: VMK - Vestjysk Motorveteran Klub
FORMÅL: At fremme interessen for køretøjer af teknisk-historisk 
interesse.

ORGANISATION: 
VMK er tilsluttet Motor-historisk Samråd, som er en 
hovedorganisation for tilsluttede foreninger, og bl.a. på disses 
vegne forhandler med diverse myndigheder.

KLUBMØDER: 
Afholdes første torsdag, i hver måned, kl. 19.30  undtagen i juli!
Såfremt intet andet er meddelt afholdes møderne i: 
Gjesing Fritidscenter, Gjesinglund Alle 2, 6715 Esbjerg N.

VMK NYT:  
Officielt organ for Vestjysk Motorveteran Klub - udkommer i januar, 
marts, maj, juli, september og november. 
Indlæg kan sendes til VMK's redaktør. Medlemmer, annoncører
og div. samarbejdspartnere er velkomne til at levere stof til bladet.
Indlæg redigeres til skrifttype arial 10 pt.
Deadline er den 1. i de pågældende måneder.

AKTIVITETSKALENDER: 

12. marts 19.00 PUBmøde fælles med MG-klubben. Mødested: DANISH HOT ROD 
EQUIPMENT,     Grønningen 5 B, 6740 Bramming, derefter kaffe 
m.m. i VMKs Klublokale.

30. marts  LOPPE- & STUMPEMARKED i Herning

6. & 7.april  BILMESSE & BRUGTMARKED i Fredericia.

27. april 11.00-16.00  FORÅRSPARADE D. 27. APRIL - DVK, AABENRAA - alle 
'veteraner' er velkomne.

   

 4. maj 10.00 ESBJERG VETERANLØB 2019  - se annonce side xx

 2. juni 10.00 Besøg på OKSBØL KASERNE - særskilt tilmelding nødvendig.

 13.00. VMK er vært ved Fiskebuffet på HO KRO - særskilt tilmelding 
nødvendig. - se annonce side xx

 5. juni 10.00 National Køredag - Madpakketur - mødested P-pladsen ved 
Sædding Centret. Følg med på VMK Hjemmeside. 

Næste VMK NYT: Udkommer i uge 2, deadline 1. januar 2019

HUSK AT:

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.
Følg også med på hjemmesiden www.vmklub.dk, 
der kommer de dugfriske nyheder.

Forsidebilledet: 
RILEY  ELF SALOON MARK II 1963
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GENERALFORSAMLING

 Nr. 309, januar 2019

Nye medlemmer

255 Lumaprint

61 Jytte Sørensen
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Honda Honda......................................................................... side 8

Carbage run ........................................................................... side 12

Boganmeldelser ..................................................................... side 19

Vedtægter............................................................................... side 20

Indhold for 2018 ..................................................................... side 21

Bybilleder ............................................................................... side 22

VMK Generalforsamling 7. marts 2019. 

37 medlemmer mødt. 
Formand Jørgen bød velkommen.  
1. Kjeld Kristensen som dirigent. Generalforsamlingen indvarslet rettidigt. 
2. Formandens beretning: 
Lige som regnskabet følger jeg her kalenderåret. Altså dækker beretningen året 2018. 
VMK-bestyrelsen har holdt 5 bestyrelsesmøder, hvoraf det 2. var konstitueringen efter generalforsamlingen.  
Mogens Andreasen afgik som sekretær og Peder Nielsen som formand. Deres afløsere efter valg og 
konstituering blev henholdsvis Pia Jørgensen og jeg, mens William indvilligede i at tage endnu et enkelt år, 
ikke mindst for at ‘indkøre’ en ny kasserer.  
De øvrige bestyrelsesmøder bruger vi primært til at planlægge arrangementer ud fra medlemmernes, men 
også bestyrelsens ønsker, til at evaluere de afholdte arrangementer samt at fordele opgaverne. 
De månedlige klubmøder er ‘rygraden’ i VMK. Vi har igen i 2018 holdt 1 møde pr. måned, juli dog undtaget. 
De senere år har vi suppleret med Billed- og Filmaftner - 2 i det første kvartal og 2 i det sidste.  
Ikke hver gang er der noget særligt på programmet til disse møder, og antallet af deltagere er lige så meget 
‘op-og-ned’. Det er ikke nødvendigvis det største antal deltagere, der giver det bedste arrangement, men for 
os er det hovedsagen, at vi har det rart i og med vores fælles hobby. 
 Af arrangementer i VMK-regi har vi haft:  
 16. april: I samarbejde med Varde Bibliotek: Benny-bilen i Varde, som p.g.a. udeblivelse blev til en  
 fortælling  om Martin Andersens tur til LONDON to BRIGHTON i 2013. 
 3. maj: Besøg hos AHLMANN DÆKCENTER og efterfølgende i Pia og Helges garager.  
 5. maj: ESBJERG VETERANLØB 2018. 
 20 maj: Veterantræf på VINTAGE FARM nær Holsted. 
 5. juni: National Køredag - med tema kunstige søer. 
 7. juni: Besøg hos SA Bilpleje. 
 19. august: Varde Å dag. 
 16. september: Udflugt til Mandø. 
 20. september: Besøg på Esbjerg listefabrik. 
 6. oktober: I samarbejde med Varde Bibliotek: Erik Gundersen fortæller. 
 6. december: Julehalløj … 
 Juli og ½ august: LATE NIGHT i Henne Strand. 
 Hvert arrangement er udførligt omtalt i VMK NYT.  
Generelt set er vi godt tilfreds med opbakningen og forløbet. Enkelte dog undtaget, men så prøver vi at 
undgå gentagelser fremover. 
Medlemmernes interesse for deltagelse i andres arrangementer synes spredt og - med undtagelser -  ret 
begrænset. 
VMK-hjemmesiden www.vmklub.dk kører godt, og webmaster Per er vaks til at sætte det på, som han får 
tilsendt. 
VMK-facebook er omsider kommet godt i gang, og (mig bekendt) kører det som det skal (?).  
VMK-NYT er dog stadig hoved-bindeleddet mellem medlemmerne og klubben - og er langt den største 
udgiftspost i regnskabet. Vi ønsker det kan fortsætte sådan lang tid endnu. Efter vores mangeårige redaktør 
Pias død har hendes søn Kenny taget over i LUMAPRINT.  
VMK-biblioteket vokser og bliver sat i system under Kjelds ledelse og indsats - til gavn for nuværende og 
kommende medlemmer. BRUG DET, nu vi har det! 
VMK må nu sige farvel til kasserer William - ikke helt endeligt, for han kigger os over skulderen et stykke tid 
endnu. Vi må takke ham for et stort og til tider næsten irriterende præcist arbejde, han har ydet for VMK. 
Jeg vil også takke den øvrige bestyrelse for godt og hyggeligt samarbejde. Og må det fortsætte!  
Jeg tillader mig at tro, at det smitter af på medlemmerne og klubben i det hele taget. 
Beretningen godkendt. 
3. & 4. Kasserer William fremlagde regnskab og vedtægtsændring (persondataforordning). Begge dele 
godkendt. 
5. På valg til bestyrelsen blev Thomas Nielsen, Povl Elkjær, Axel Hesel genvalgt. Nyvalgt blev Frants 
Enevoldsen og Johannes Frandsen som suppleant. 
6. Valg af revisor og revisorsuppleant: William Pohlmann og Kjeld Kristensen. 
7. Kasserer William fremlagde næste års budget og fastsættelse af kontingent - godkendt. 
8. Eventuelt: På opfordring skitserede formand Jørgen kommende aktiviteter i VMK. Alle arrangementer 
annonceres i VMK NYT, på hjemmesiden www.vmklub.dk og på facebook - de mest ‘dugfriske’ kan dog ikke 
altid nå at komme med i VMK NYT, der ‘kun’ udkommer hveranden måned. 
Generalforsamlingen. sluttede med et par håndmadder, kaffe og livlig snak.  

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således: (se også side 2): 
Formand: Jørgen Lind. Næstformand Thomas Nielsen. Kasserer: Pia Jørgensen. Klubmester: Povl Elkjær. 
Sekretær: Frants Enevoldsen. Bestyrelsesmedlem: Axel Hesel. Bestyrelsesmedlem: Brian Sten Jensen. 
Suppleant: Johannes Frandsen 
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VMK Generalforsamling 7. marts 2019. 

37 medlemmer mødt. 
Formand Jørgen bød velkommen.  
1. Kjeld Kristensen som dirigent. Generalforsamlingen indvarslet rettidigt. 
2. Formandens beretning: 
Lige som regnskabet følger jeg her kalenderåret. Altså dækker beretningen året 2018. 
VMK-bestyrelsen har holdt 5 bestyrelsesmøder, hvoraf det 2. var konstitueringen efter generalforsamlingen.  
Mogens Andreasen afgik som sekretær og Peder Nielsen som formand. Deres afløsere efter valg og 
konstituering blev henholdsvis Pia Jørgensen og jeg, mens William indvilligede i at tage endnu et enkelt år, 
ikke mindst for at ‘indkøre’ en ny kasserer.  
De øvrige bestyrelsesmøder bruger vi primært til at planlægge arrangementer ud fra medlemmernes, men 
også bestyrelsens ønsker, til at evaluere de afholdte arrangementer samt at fordele opgaverne. 
De månedlige klubmøder er ‘rygraden’ i VMK. Vi har igen i 2018 holdt 1 møde pr. måned, juli dog undtaget. 
De senere år har vi suppleret med Billed- og Filmaftner - 2 i det første kvartal og 2 i det sidste.  
Ikke hver gang er der noget særligt på programmet til disse møder, og antallet af deltagere er lige så meget 
‘op-og-ned’. Det er ikke nødvendigvis det største antal deltagere, der giver det bedste arrangement, men for 
os er det hovedsagen, at vi har det rart i og med vores fælles hobby. 
 Af arrangementer i VMK-regi har vi haft:  
 16. april: I samarbejde med Varde Bibliotek: Benny-bilen i Varde, som p.g.a. udeblivelse blev til en  
 fortælling  om Martin Andersens tur til LONDON to BRIGHTON i 2013. 
 3. maj: Besøg hos AHLMANN DÆKCENTER og efterfølgende i Pia og Helges garager.  
 5. maj: ESBJERG VETERANLØB 2018. 
 20 maj: Veterantræf på VINTAGE FARM nær Holsted. 
 5. juni: National Køredag - med tema kunstige søer. 
 7. juni: Besøg hos SA Bilpleje. 
 19. august: Varde Å dag. 
 16. september: Udflugt til Mandø. 
 20. september: Besøg på Esbjerg listefabrik. 
 6. oktober: I samarbejde med Varde Bibliotek: Erik Gundersen fortæller. 
 6. december: Julehalløj … 
 Juli og ½ august: LATE NIGHT i Henne Strand. 
 Hvert arrangement er udførligt omtalt i VMK NYT.  
Generelt set er vi godt tilfreds med opbakningen og forløbet. Enkelte dog undtaget, men så prøver vi at 
undgå gentagelser fremover. 
Medlemmernes interesse for deltagelse i andres arrangementer synes spredt og - med undtagelser -  ret 
begrænset. 
VMK-hjemmesiden www.vmklub.dk kører godt, og webmaster Per er vaks til at sætte det på, som han får 
tilsendt. 
VMK-facebook er omsider kommet godt i gang, og (mig bekendt) kører det som det skal (?).  
VMK-NYT er dog stadig hoved-bindeleddet mellem medlemmerne og klubben - og er langt den største 
udgiftspost i regnskabet. Vi ønsker det kan fortsætte sådan lang tid endnu. Efter vores mangeårige redaktør 
Pias død har hendes søn Kenny taget over i LUMAPRINT.  
VMK-biblioteket vokser og bliver sat i system under Kjelds ledelse og indsats - til gavn for nuværende og 
kommende medlemmer. BRUG DET, nu vi har det! 
VMK må nu sige farvel til kasserer William - ikke helt endeligt, for han kigger os over skulderen et stykke tid 
endnu. Vi må takke ham for et stort og til tider næsten irriterende præcist arbejde, han har ydet for VMK. 
Jeg vil også takke den øvrige bestyrelse for godt og hyggeligt samarbejde. Og må det fortsætte!  
Jeg tillader mig at tro, at det smitter af på medlemmerne og klubben i det hele taget. 
Beretningen godkendt. 
3. & 4. Kasserer William fremlagde regnskab og vedtægtsændring (persondataforordning). Begge dele 
godkendt. 
5. På valg til bestyrelsen blev Thomas Nielsen, Povl Elkjær, Axel Hesel genvalgt. Nyvalgt blev Frants 
Enevoldsen og Johannes Frandsen som suppleant. 
6. Valg af revisor og revisorsuppleant: William Pohlmann og Kjeld Kristensen. 
7. Kasserer William fremlagde næste års budget og fastsættelse af kontingent - godkendt. 
8. Eventuelt: På opfordring skitserede formand Jørgen kommende aktiviteter i VMK. Alle arrangementer 
annonceres i VMK NYT, på hjemmesiden www.vmklub.dk og på facebook - de mest ‘dugfriske’ kan dog ikke 
altid nå at komme med i VMK NYT, der ‘kun’ udkommer hveranden måned. 
Generalforsamlingen. sluttede med et par håndmadder, kaffe og livlig snak.  

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således: (se også side 2): 
Formand: Jørgen Lind. Næstformand Thomas Nielsen. Kasserer: Pia Jørgensen. Klubmester: Povl Elkjær. 
Sekretær: Frants Enevoldsen. Bestyrelsesmedlem: Axel Hesel. Bestyrelsesmedlem: Brian Sten Jensen. 
Suppleant: Johannes Frandsen 
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VMK NYT 42. årg.  Nr. 309, januar 2019

DET ER IKKE ALTID EN 
GENERALFORSAMLING ER KEDELIG... 

endnu mere NYT GAMMELT  
TIL VMK - BIBLIOTEKET 

tekst og fotos: Jørgen Lind 

Verner Andersen startede sin OUTRUP AUTO-
FORRETNING i 1965. I 2010 overtog Verners søn 
Kenth firmaet i et I/S. Selv om Verner dermed kunne 
trække sig tilbage, kniber det noget med at give slip 
på faget - og på alle de ting, som han har samlet 
sammen gennem alle årene. 

Verner har frasorteret bunker af servicebøger, instruktioner, datablade 
og håndbøger, der ikke længere er i brug, men han kan ikke få sig selv 
til bare at køre det ud på genbrugspladsen.  Gennem en tidligere kolle-
ga, som er medlem af VMK, hørte Verner om vores bibliotek.  
H a n r i n g e d e 
derfor til VMK 
og spurgte, om 
vi kunne være 
interesserede i 
a t o v e r t a g e 
samlingen.  

Det blev bibliotekar Kjeld og formand Jørgen hurtigt 
enige om at vi godt kunne, og mandag d. 25, februar 
kørte vi til Outrup for at se på sagerne. Kunne vi få 
plads til det hele? Måske ville der være en del dub-
letter imellem? Ja, det var rigtig spændende.  
Vi ankom til OUTRUP AUTOFORRETNING, men 
Verner var ikke på værkstedet. ‘Han går og roder 
dernede bagved i hallen’, sagde sønnen. Dér fandt 
vi ham ganske rigtigt blandt hylder, lange reoler med 
hjul og dæk, hele, halve og kvarte biler, kasser med 
nye og gamle reserve dele og værktøj m.m.m.   

Og så den store kasse med bøger og ringbind, som 
Verner trak frem. 
Kjeld kunne ret hurtigt vurdere, at det meste af mate-
rialet ville kunne supplere vores i forvejen pænt store 
samling og at der nok ikke var mange gengangere.  
Vi fik hurtigt pakket de medbragte papkasser og flyt-
tet det ud i bilen.  
Der var nu tid til at kigge sig om i hallen. Under di-
verse ting og tæpper stod karrosserierne til 2 stk. 
AUSTIN 7 SALOON fra vel lige efter 1930. Næsten 
komplette chassisrammer med hjulnav, bremser, 
motor, gearkasse og transmission stod / lå ved siden 
af og ventede på genforening med karrosserierne, 
når begge dele engang var færdigrestaurerede.  

VMK - BIBLIOTEKET
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DET ER IKKE ALTID EN 
GENERALFORSAMLING ER KEDELIG... 

endnu mere NYT GAMMELT  
TIL VMK - BIBLIOTEKET 

tekst og fotos: Jørgen Lind 
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Min motorcykel...Min bil...

I hvert af de kommende numre af VMK NYT vil vi 
forsøge at bringe en artikel, hvor et medlem fortæller 
om sit køretøj og viser masser af billeder af det. 

Derfor vil vi også gerne have dit bidrag - ta' en snak 
med Jørgen Lind om det på 75164114 eller 
formand@vmklub.dk

NOGLE gange skal man se tilbage, for bedre at kunne se frem. Tilbageblikket havde vi ved årets 
sidste klubmøde. Nu ser vi fremad mod et touringår, hvor vi skal ud at tisse vort territorium af.

GODAW !!  Jeg har et godt tilbud til dig. En invitation til bammelam. Det er vort (Esbjerg 
veteranløb 2019), hvor 200 medlemmer med personligt engagement, gør komplicerede projekter 
ukomplicerede, ved hjælp af høj faglighed, uhøjtidelig imødekommenhed og gamle køretøjer. Åh 
ja, så mange fantastiske køretøjer, og kun eet liv.

ENSOMHED er en sublim elskerinde; Men en uudholdelig kone, så, tag nogen med ud at køre.

SØREN BRUN: We only live once, Snoopy…  Snoopy: Wrong !! We only die once. We live every 
day !!

LØSNINGEN på trafikopgaven i sidste nr er:  (B) Vejledende firkantet skilt… (A) Ikke en 
sammenfletning, så flettereglerne gælder ikke her…         
(A) Max fart her. Tallet kan vistnok ændres fra centralt hold.

FORÅRET rykker meget i lykkecenteret på mig. Foråret er en pragtfuld tid, som får os til at føle os 
unge nok til at gøre alt det, vi er gamle nok til at vide, vi ikke kan. Lige nu er der lidt turbotøven i
 vejret; Men snart er der gang i et Ford 4 cyl. inline hjerte, og så 
kommer Quickie til at ligne et suttet bolche, klar til et godt parforhold 
med heldige mig.

ER der nogen som ved hvor mange af typen (Honda Cub) 
motorcykler som er fremstillet, og i hvor mange år den er blevet 
fremstillet??  Er det 1.ooo.ooo, eller 10.000.000. eller  100.000.000 stk 
??   Og er det i 10 år, 30 år, eller 60 år, som den er fremstillet ??

FIK du en fugleklat i hovedet, så tænk positivt. Vær glad for at en ko 
ikke kan flyve.

NYT for historieinteresserede, og det er vel os allesammen. Husker du din by/hjemegns store 
begivenheder??  Kan du huske da du gik i skole?? Har du lyst til at se klip fra din by , så gå ind 
på: www.danskkulturarv.dk/dinby  … Hvis du i klippene ser personer eller lokaliteter du kender, er 
du velkommen til at skrive dem ind som brugertags.  Din viden gør historien relevant.

SPØRGSMÅL til alle mænd: Hvis du fik lov til at vælge mellem en fantastisk kone, eller et 
veterankøretøj, - ville du så vælge en mc eller en bil ??

EN motorcykel vejer 75 kg, plus det halve af sin egen vægt.   Hvad vejer motorcyklen ??        

Med nr 85 Eli.
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Verner har gang i mange andre ting, så det var nok 
ikke de to AUSTIN 7, der stod først i køen.  
Foran de to stod rigtig mange dele til MERCEDES, 
bl.a. motor, forbro og bagtøj til en model 190, og til 
en AUSTIN A40 SOMERSET fra 1954 lå færdigre-
staurerede skærme, klapper og døre. Selve karros-
seriet og undervogn med motor og aksler stod på en 
lift ovre i selve værkstedet, og den ville han også 
meget gerne have lavet færdig.  

Vi afsluttede besøget i Outrup i udstillingen, der lig-
ger helt ud til vejen. Der bor en flot restaureret 
MERCEDES model 180, komplet og køreklar på hi-
storiske ZA-(Varde) nummerplader. Var det ikke en 
1960-model? Ved siden af  står en lille 1-cyl. 200 cc 
ZÜNDAPP fra 1953 i perfekt stand, ligeledes køre-
klar og på sort nummerplade. Motorcyklen har kørt i 
Varde fra ny og er altså ikke kommet ret langt 
‘hjemmefra’.  

I udstillingen pynter også Verners private HONDA 500 FOUR som opstaldet i vinterhi - den er ikke til salg - 
samt Verners tidligere privatbil BMW 328 fra 1999 - den er til gengæld til salg for mindre end 50.000, da det 
har været  nødvendigt at anskaffe en noget højere model. 

Med TAK for gaven til biblioteket og rundvisningen kørte vi tilbage til Esbjerg og læssede straks kasserne 
ned i biblioteket. Det var atter en god dag for VMK - og for os!
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et besøg på  
NÆSTVED AUTOMOBILMUSEUM tekst og fotos: Jørgen Lind 
Nostalgi og samler museum.  Danmarks største private samling. 

En gammel fabrik på 3400 m2 fordelt på 3 etager er fyldt op med 166 biler, 60 motorcykler og knallerter, 
foruden et antal landbrugsmaskiner og et fly. Der er indrettet 50 små forretninger og værksteder, som man 
endnu kunne finde dem i 1950’erne. I museet er der også indrettet en hyggelig cafe og butik med lidt auto-
mobilia.  

 Museet blev etableret i 2012 af Peder Spandet, der siden 1973 har drevet en stadigt voksende autooph-ug
virksomhed 8 km syd for Næstved.  

Bilerne i museet stammer bl.a. fra denne skro-t
forretning, men nogle af også hentet her til la-n
det fra Østeuropa.  
Der udstilles således et stort udvalg af de biler, 
der var almindelige på gader og veje år tilbage, 
men der er også virkelige sjældenheder im- el
lem. Ikke mange af bilerne synes at være spec-i
elt restaureret til udstillingsbrug, men til -gen
gæld fremstår de helt autentiske, som da de 
blev reddet fra ophug og sat på pension.  
Her følger en række billeder fra museet - nogle 
med tekster, andre uden.  
Som det første vises Olsenbandens Chevrolet 
Bel Air fra 1959, som aldrig nåede frem til VMK/
Varde Bibliotek-arrangementet i april 2018.  
Nu er den da nået helt til Næstved…var det fra 
Stevns? 

 
   



Side - 10 - Side - 11 -

NÆSTVED AUTOMOBILMUSEUM

VMK NYT 42. årg.  Nr. 309, januar 2019

HUSQUARNA med gasgenerator.     VELOCETTE     NIMBUS 

  BUTIKSGADEN             MEKANIKEREN   SADELMAGEREN 

Fhv. hverdagsbiler i lange rækker… 

Sjove knallertmotorer:  hængt under kranken,  indbygget i baghjulet og oven på baghjulet 

NÆSTVED AUTOMOBILMUSEUM

En TRABI klistret til med frimærker     OPEL mælkebil fra 1930’erne.   Afdelingen for 2- og 4- hjulede racere.

3 næsten glemte mærker: DAF 55.      STANDARD 8    FRAM-KING-FULDAMOBIL 

2 x HILLMAN + et par medtagne: en trykket FIAT 1200 Cabriolet og en afkortet  AUTO UNION DKW 1000 S. 
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AUTODELE - VÆRKTØJ
AUTOKØLERE

tlf. 75 322 322
www.grindsted-bk.dk

AUTODELE - VÆRKTØJ
AUTOKØLERE

tlf. 75 322 322
www.grindsted-bk.dk

GRINDSTED BREMSE- &
KOBLINGSSERVICE ApS

Vestergade 114. 7200 Grindsted

STØT VORES ANNONCØRER
DE STØTTER OS

NÆSTVED AUTOMOBILMUSEUM

 ELLERT             KEWIT 

      TANKPASSER(INDEN)                NØGLESKILTE                               HUSFLID

          WOLSELEY - MORRIS           LLOYD & LLOYD    

JO, det var absolut et besøg værd:   NÆSTVED AUTOMOBILMUSEUM,   Skellet 19,   4700 Næstved. 
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Akselafstanden på ELF og HORNET forblev på 2,036 m som i MINI, hvorimod 
den samlede længde blev forøget med 0,22 m til 3,27 m. Karosserierne blev 
bygget hos FISCHER & LUDLOW, en britisk karrosserifabrik i Castle 
Bromwich, Birmingham, under deres "Fisholow" varemærke.  
Firmaets skilt sidder påskruet i motorrummet. RILEY ELF fik hurtigt 
kælenavnet RILEY SHELF (= HYLDE) på grund af den ‘tilbyggede’ bagende. 

ELF og HORNET kom i tre versioner fra 1961-1969. 
Fra begyndelsen anvendtes en 848 cm³ 34 hk-motor, 
men man skiftede til 38 hk-versionen af Coopers 
998 cm³-motor i MARK II i 1963. Dette forøgede bilens 
tophastighed fra 114 km/t til 124 km/t. Derfor kom 
MARK II-biler også med forøget bremsekraft. Med 
MARK III i 1966 fik bilen et facelift, der ikke blot bragte 
rullevinduer og friskluftsdyser i instrumentbrættet, men 
tromlebremserne foran blev også erstattet af 
skivebremser. Samtidig indførtes Hydrolastic-
affjedringen. De indvendigedørhængsler blev indført to 
år før end på den almindelige Mini. Gearskiftet blev 
også opdateret til stangtypen, som på alle senere 
MINI. Automatgear var en mulighed i MARK III'en i 
1967. Produktionen blev indstillet sent i 1969, da 
British Leyland besluttede sig for at lade mærke rne
RILEY og WOLSELEY udgå. I alt blev der bygget 
30.912 ELF og 28.455 HORNET - tilsammen endda 
noget under de 99.281 COOPER (uden ’S’), der blev 
produceret i den samme periode. 
I dag ejer BMW RILEY-mærket, og NYE rygter op om 
en NY RILEY ELF på basis af en NY MINI dukker op 
med passende mellemrum ! 
VMK-medlem Finn Stepping ejer en RILEY ELF MARK 
II SALOON fra 1963. Finn har netop modtaget en 
‘dåbsattest’ på bilen fra BRITISH MOTOR INDUSTRI 
HERITAGE TRUST, der foruden Car/Chassis-,  
Engine- og Body numrene fortæller, at den er født i  
farverne er Cumberland Green and Old English White 
med trim i Porcelain Green. I øvrigt fortæller attesten 
også, at det er karrosserifirmaet Fischer & Ludlow der 
har udført Paint and Trim, at bilen er bygget d. 16 maj 
1963 og er afsendt samme dato til forhandleren 
Colmore Depot Limited i Manchester. 

RILEY ELF

                RILEY ELF            af Jørgen Lind 

Her er en fantastisk lille bil, der har 
al smidigheden fra de berømte 
Mini-modeller plus et strejf af 
elegance og tradition. Den er lige 
så meget hjemme i tæt trafik  som 
susende hen ad en lille snæver 
landevej. Forbedringer såsom 
instrumentpanelets træfiner  -  en 
ide fra salgschefen hos Riley, 
Christopher Milner - rummer 
speedometeret, benzinmåleren     ,     
olietryksmåler og termometeret          
løfter den rappe ELF ind i den  
billige luksusklasse    -    står der at  

           læse i  the  Motor  Show  Review’s  
            A-Z  guide.     

RILEY ELF og den næsten identiske søstermodel WOLSELEY HORNET (der 
måtte nøjes med et almindeligt instrumentpanel) blev begge introduceret på 
London Earls Court udstillingen i 1961 som mere luksuriøse versioner af MINI i 
lidt højere klasse, med længere, lettere finnede bagskærme, større bagagerum 
og finere interiør - MINIer i selskabstøj, der klart var rettet mod de kvindelige 
bilister som den ideelle smut-omkring eller 2. bil for de ikke-så-fattige. Ideen 
med at sætte en klassisk kølergrill på MINIen var anvendt på adskillige andre 
NUFFIELD-biler allerede i 1930’erne og BMC-biler i 1950- og 1960’erne, men 
her var den måske direkte nedarvet fra den første MINI-prototype, der i oktober 
1957 blev sendt på vejen til test. Grillen var taget fra en AUSTIN A35 og havde 
til formål at forvirre eventuelle beskuere.  

Da søster-modellerne RILEY ELF og WOLSELEY HORNET var en realitet, ønskede en række MG-forhandlere i 
UK også ‘deres’ MG-variant af modellen. En prototype med kort bagende blev tegnet og bygget i 1 eksemplar, men 
modellen kom aldrig i produktion. Som på de første produktionsmodeller af ELF og HORNET har tegneren undladt 
kant-samlingen mellem forskærmen og A-panelet, men det var for kostbart i produktionen og blev opgivet.  
En ægte entusiast, der samler på MINI prototyper, har sikret sig MG-grillen fra prototypen og sat den på sin MINI. 
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farverne er Cumberland Green and Old English White 
med trim i Porcelain Green. I øvrigt fortæller attesten 
også, at det er karrosserifirmaet Fischer & Ludlow der 
har udført Paint and Trim, at bilen er bygget d. 16 maj 
1963 og er afsendt samme dato til forhandleren 
Colmore Depot Limited i Manchester. 

RILEY ELF

                RILEY ELF            af Jørgen Lind 

Her er en fantastisk lille bil, der har 
al smidigheden fra de berømte 
Mini-modeller plus et strejf af 
elegance og tradition. Den er lige 
så meget hjemme i tæt trafik  som 
susende hen ad en lille snæver 
landevej. Forbedringer såsom 
instrumentpanelets træfiner  -  en 
ide fra salgschefen hos Riley, 
Christopher Milner - rummer 
speedometeret, benzinmåleren     ,     
olietryksmåler og termometeret          
løfter den rappe ELF ind i den  
billige luksusklasse    -    står der at  

           læse i  the  Motor  Show  Review’s  
            A-Z  guide.     

RILEY ELF og den næsten identiske søstermodel WOLSELEY HORNET (der 
måtte nøjes med et almindeligt instrumentpanel) blev begge introduceret på 
London Earls Court udstillingen i 1961 som mere luksuriøse versioner af MINI i 
lidt højere klasse, med længere, lettere finnede bagskærme, større bagagerum 
og finere interiør - MINIer i selskabstøj, der klart var rettet mod de kvindelige 
bilister som den ideelle smut-omkring eller 2. bil for de ikke-så-fattige. Ideen 
med at sætte en klassisk kølergrill på MINIen var anvendt på adskillige andre 
NUFFIELD-biler allerede i 1930’erne og BMC-biler i 1950- og 1960’erne, men 
her var den måske direkte nedarvet fra den første MINI-prototype, der i oktober 
1957 blev sendt på vejen til test. Grillen var taget fra en AUSTIN A35 og havde 
til formål at forvirre eventuelle beskuere.  

Da søster-modellerne RILEY ELF og WOLSELEY HORNET var en realitet, ønskede en række MG-forhandlere i 
UK også ‘deres’ MG-variant af modellen. En prototype med kort bagende blev tegnet og bygget i 1 eksemplar, men 
modellen kom aldrig i produktion. Som på de første produktionsmodeller af ELF og HORNET har tegneren undladt 
kant-samlingen mellem forskærmen og A-panelet, men det var for kostbart i produktionen og blev opgivet.  
En ægte entusiast, der samler på MINI prototyper, har sikret sig MG-grillen fra prototypen og sat den på sin MINI. 
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Bilens videre historie er herefter ukendt i en årrække. En mand, der havde hentet RILEYen i Holland, fik den 
registreringssynet første gang i Danmark og godkendt uden anmærkninger hos Applus Danmark A/S, Industrivej i 
Viborg, d. 6. april 2006 med en Km-stand på 35.000. Nummerpladen var ikke angivet, men her fremgik det, at 
bilens første registreringsdato var d. 7. november 1963 - altså et lille halvt år efter at bilen var leveret til Colmore 
Depot Ltd. i Manchester, UK.  
Efter 8 års ejerskab og yderligere 33.000 km solgte manden fra Viborg angiveligt bilen til Bilfirmaet A. Boesenbæk 
A/S i Give - tidligere AUSTIN-, nuværende PEUGEOT & CITROEN-forhandler - der fik den synet d. 20. marts 2014, 
nu med en km-stand på 68.000, og den fik en sort historisk nummerplade med nummeret YP 42.599  (Vejle).  

D. 14. september 2014 kørte Frede 
Boesenbæk fra Give sin RILEY til 
udsti ll ing på Historisk Dyrskue og 
Veteranstævne ved Museumsgården 
Karensminde.  
På netop dette årlige veteranstævne i 
Karensminde ved Grindsted er Finn 
Stepping nærmest stamgæst. Normalt 
som udstiller med en af sine skiftende 
biler og motorcykler, men i 2014 var han 
der ‘kun’ som tilskuer. Da han fik øje på 
den spændende og sjældne lille RILEY 
ELF, blev han ramt af en alvorlig 
hjertebanken. Kort fortalt, så købte han 
bilen af Boesenbæk og fik den synet i 
eget navn d. 23. december 2014.  
Årets julegave fra Finn til Finn ! 
Som gammel MINI-fan, -ejer og -bruger 
tog jeg tilfældigvis disse to omstående 
fotos af bilen samme dag i Karensminde. 
Mon ikke Finn allerede da havde set den?  
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Hvor bilen ifølge ‘dåbsattesten’ CERTIFIED COPY 
OF A FACTORY RECORD er angivet som RHD, 
Home Market - højrestyret til hjemmemarkedet - er 
den på et tidspunkt blevet ombygget til LHD - 
venstrestyret. Sandsynligvis er det sket i bilens tid i 
Holland, som der i øvrigt kun findes mundtlige 
udsagn om. MINI-typerne er nogen af de nemmeste 
bilmodeller at ombygge fra RHD til LHD, da de fra 
fabrikkerne er forberedt til styring og pedaler i begge 
s i d e r - s e l v f ø l g e l i g i k k e s a m t i d i g t - o g 
instrumentgruppen sidder symmetrisk i midten, selv 
på det fine finerede panel i RILEY ELF. 

Bilen fremtræder i absolut original og god mekanisk stand. Sammenholdt 
med ‘dåbsattesten’ kan man konstatere, at bilen har ‘Matching Numbers’, 
hvilket især blandt MINI-entusiaster har afgørende betydning for at kunne 
dokumentere bilens originalitet. 
Tigeren i bagruden er siden skiftet ud med en lille hund, men ellers har Finn 
primært arbejdet på at sikre bilen et langt liv ved hjælp af beskyttende midler 
i hulrum, samlinger, hjørner og kroge. Steder, hvor erfaringerne viser, at 
rusten har lyst til at slå sig ned og brede sig. Og dem er der faktisk mange af 
på gamle MINIer. 
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Vi havde valgt et meget fint vejr en meget tidlig 
forårsdag til at fotografere bilen. Vejret var så 
godt, at det - og Finn - indbød til en lille prøvetur 
på helt tørre veje i omegnen. 
Vel har jeg kørt mange tusinde kilometer i MINI, 
men det er nu snart længe siden. Alligevel følte 
jeg mig straks hjemme igen i den lille bil og 
genkendte kørestillingen, pedalfunktionerne, 
styringen, gearskiftet med den lange gearstang 
fra 850’erne, den berømte vejbeliggenhed og 
dens adfær, så det gik ‘som om det var i går’.  
Jeg håber at Finn fik de samme indtryk af 
køreturen som jeg.… 

Finn har øget lydisoleringen, både i 
motorrummet, indvendigt på torpedoen og 
på gulvet foran. Jo, vel har det hjulpet, 
men det er ikke muligt at gøre motor og 
transmission i en MINI helt stille og tavs - 
heldigvis, vil jeg mene ! 

Der er absolut ingen planer om at sælge 
ELF’en, men når og hvis… så kan det kun 
tænkes at salget vil ske til en MINI-
entusiast, en samler, der kender og 
værdsætter RILEY ELFens sjældenhed. 
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   Vil du træffe veteraner? 
   Så skulle du måske overveje et medlemskab i 
  Vestjysk Motorveteran Klub! 

  Stedet hvor du under hyggelige former  
- møder veterankørere - som du udveksler erfaringer med  
- oplever ture, løb, træf, o.m.m. 

                                                                                            

1934

 !                                        !  

Du skal igen ud på små sydvestjyske veje i en ny rute og opleve nye, spændende steder, når VMK -  
VESTJYSK MOTORVETERAN KLUB  lørdag d. 4. maj  kører det  21.  ESBJERG VETERANLØB. 
I år går turen mod øst fra Esbjerg, og et sted derude deler ruten sig i to, så den ene halvdel af delta- 

gerne kører den ene vej rundt og resten den anden vej - for så igen at mødes ved målet.  
Undervejs møder du nogle interessante opgaver, og midtvejs byder vi på en lækker middagsbuffet.  

Vi ender i mål efter ca.120 km’s kørsel til et stort kaffebord med præmieuddeling og afslutning. 

Løbet er åbent for alle interesserede, der stiller med et minimum 25 år gammelt motorkøretøj. 
Max. 100 køretøjer kan deltage  =  de første 100, der tilmelder sig! 

Mødested/start: Torvet i Esbjerg med registrering og morgenkaffe på Dronning Louise fra  kl. 8:30. 
Ved ankomst til start udleveres en ”løbspakke”, der bl.a. indeholder et løbsskilt, et rute kort, en 

rutebeskrvelse - og ikke mindst: et point-kort. Morgenkaffen med rundstykker, middagsbuffet og det  
helt store vestjyske kaffebord med lagkage m.m.m. er incl. i prisen - dog excl. evt. vand, vin og øl. 

Første start går kl. 10:00 – derefter afsendes et køretøj med et par minutters mellemrum. 
Hvert køretøj præsenteres individuelt i forbindelse med starten. 

Tidligste ankomst i mål er sat til kl. 15:00, og seneste til kl. 16.00. 

    Pris for "løbspakken":    350,- kr. i startgebyr pr. køretøj incl. fører. 275,- kr. pr. voksen ledsager  
                     og 150,- kr. pr. ledsager under 12 år- rabat for VMK-medlemmers køretøjer. 

TILMELDING: via hjemmesiden: www.vmklub.dk - skal være os i hænde senest d. 24. april      
Alle felter med oplysning om navn, adresse, e-mail, antal deltagere og køretøjet skal udfyldes. 

Oplever du problemer, kontakt kassereren på  2166 1217. 
BETALING  skal ske senest d. 29. april til: Frøs Herreds Sparekasse  konto nr. 9736-0002699559  

Du er først tilmeldt, når din indbetaling er registreret på kontoen. Derefter modtager du en bekræftende  
e-mail med info om dit startnummer, et køretøjsskema + find vej til startstedet m.v. 

VMK - Besøg på OKSBØL KASERNE 
søndag d. 2. juni  2019  fra kl. 10.00. 

Major  Claus H. Johansen   vil vise os 
tung teknik og store militære køretøjer 

Mødested:   holdepladsen overfor Hovedvagten Grærup Havvej 2, 6840 Oksbøl 
Tilmelding  OKSBØL på mail til bestyrelsen@vmklub.dk senest d. 27. maj 2019

VMK byder derefter medlemmerne velkommen til  
FISKEBUFFET på HO KRO samme dag kl. 13.00. 
(medlem alene eller med 1 pårørende - gratis - excl. drikkevarer) 

Tilmelding HO KRO på mail til bestyrelsen@vmklub.dk
senest d. 27. maj 2019. Opgiv medl. nr. og antal.
Vi glæder os til en god og spændende sommerdag !
Mød op i/på de gamle køretøjer. - VMK Bestyrelsen

ESBJERG VETERANLØB 2019
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        Perlegade i Sønderborg - set på et ældre postkort og nu.     ved Jørgen Lind 

 Perlegade i Sønderborg en dejlig sommerdag. Der flages i gaden - er der Ringridning i byen?
Gaden er byens hovedstrøg,  der starter ved Rådhustorvet i syd og går i nordøstlig retning indtil 
sammenløbet med Løngang. På 1000 meter stiger højden med 12 meter. Perlegade ligger i den 
ældste del af Sønderborg og kendes helt tilbage i middelalderen. Der ses af flere markante 
bygninger på dette postkort, som må være fra begyndelsen af 1960’erne. Parkeret i vestre side 
ses bl.a. VOLVO AMAZON, SAAB 96, OPEL KADETT OG REKORD. Modgående kører en 
OPEL KADETT og en TAUNUS 12 M, den modsatte vej forsvinder en FIAT 1200 og en 
TAUNUS 17 M og en VW boble holder parkeret i højre side. Bemærk parkometrene ! 

 Den 2. og 3. april 1864 blev ca. 1/3 af Sønderborg blev ødelagt af bombardementer, hvorfor  
mange af husene er (gen)opført i årene derefter. Derfor er bebyggelsen langs gaden ganske 
homogen og forholdsvis uændret, nu generelt malet i lysere farver. MEN den gamle bygning i 
postkortets venstre side er nedrevet, og en moderne (?) ‘kasse’ er stablet på benene i stedet - 
helt uden harmoni med nogen af de omgivende bygninger. Er det ikke lidt synd for Perlegade? 
Mod syd kører en nyere VW GOLF Skolevogn, længere tilbage bag denne en få år gammel 
TOYOTA COROLLA, mens en nyere OPEL VIVARO kassevogn holder parkeret. 
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